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Formanden har ordet
Af Jørn Møller
Vi har nået afslutningen på en sæson,
som i hvert fald ikke vil blive husket for
varme og solskin. Sommeren 2011 har
vejrmæssigt været af den helt våde
slags, det har sjaskregnet det meste af
tiden siden starten af juli, og solskin har
det ikke været meget af. Desværre kan
vi jo ikke ændre på vejret, kun håbe på
at det bliver bedre næste år.

re, og turen var en stor succes.

Noget der blev talt meget om i starten
af året var kammerslusen. Hvad ville
der ske, og hvor meget skulle vi betale
for at blive sluset. Det jo blev sådan, at
der ikke skete nogen ændring - kommunen har på nuværende tidspunkt stadig
ikke nogen plan for hvordan tingene
skal være fremover, og der er ikke blevet indkaldt til nogen møder. Så vi må
vente og se hvad det bliver til.

I bestyrelsen arbejder vi for tiden på at
finde en løsning på renovering af havnen ved slusen. Anlægget er efterhånden i så dårlig stand at det begynder at
haste med at få det lavet. Vi arbejder
med forskellige løsninger, men vi er
endnu ikke så langt i processen at vi
kan lægge os fast på et forslag til en
løsning. Uanset hvad vi gør, vil det koste
en masse penge, og vi er nødt til at finde en løsning som vi kan løfte rent økonomisk. Vi kan selvfølgelig nok regne
med at opnå tilskud fra både det offentlige, fonte og virksomheder, men vi
kommer til at skulle skaffe finansiering
af et restbeløb, og det vil medføre at
pladslejen vil stige.

En anden ting som var genstand for megen opmærksomhed i foråret var afmærkningen i Vadehavet - ville der være
nogen koste at sejle efter i år. Som I
ved, så lykkedes det at få afmærkningen
sat, og det er Ribe Sejlklub der har udført arbejdet. Hvem der fremover skal
udføre arbejdet ved vi endnu ikke, men
der arbejdes i vagerlauget på at finde
ud af det.
På trods af det dårlige vejr, har vi haft
held til at gennemføre et par fine arrangementer i godt vejr.
Da Fulton besøgte Vadehavet var der fin
tilslutning fra Ribe Sejlklubs medlemmer,
og vejret viste sig den dag fra sin bedste
side. Det var en dejlig tur.
Vi kom også på tur med Red Barnet, og
også den dag var vi heldige med vejret.
Vi var fem både med hver 4-6 deltage-

Det maritime marked og smakketræffet i
starten af juli var også en succes, der
var på trods af det til tider lidt gustne
vejr rigtig mange interesserede på havnen. Den slags arrangementer er gode
til at skaffe omtale i pressen, og øge
folks interesse for det maritime Ribe,
hvilket jo kommer os til gode.

Ellers går det faktisk helt fint i sejlklubben, for første gang i meget lang tid er
alle pladser i Ribe Havn nu besat, og vi
har haft en fremgang i antallet af medlemmer. Det er dejligt at se at der er stigende interesse for at sejle i vores område.
Jeg vil slutte af med at sige tak for sæsonen til jer alle, jeg håber I får en god
vinter.
Med venlig hilsen
Jørn Møller
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Fulton i Vadehavet
Af Jørn Møller
Vi har i sommer haft et usædvanligt besøg i vores del af Vadehavet, nemlig sejlskibet Fulton. I den forbindelse viste Ribe Sejlklub selvfølgelig også flaget, og der var
hele 10 både ude for at modtage skibet og følge det ind til ankerpladsen ved den
grønne bøje.
Vejret var super fint, næsten ingen vind, og ganske varmt. Det var et flot syn fa flotillen stod ind igennem Knudedyb.
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En hilsen fra forretningsføreren
Af Paula Andersen
Sommeren går på hæld og sejlersæsonen er ved at være slut for i år.

Sejlklubben byder velkommen til følgende nye medlemmer:

Det har jo ikke været den bedste sommer i år med en hel del regn, så det kan
jo kun blive bedre til næste år.

Aktive: Claus Julius Blomgreen, Elmer
Sørensen, Flemming Borgward, Flemming Lauridsen, Hans Christensen,
Henrik Schmidt, Jens Andersen, Jep
Hans Seeberg, Jeppe L. Jensen, Johnny
Hansen, Jørn Bonnichsen, Kim Javanfar, Kim Jochumsen, Lars Enemærke,
Lars Thyssen, Niels G. Helle, Robert
Jepsen, Sebastian Adelhardt og Sune
Lorentsen.

Inden længe går året også på hæld, og
dermed kommer også for tiden til udsendelse af nye opkrævninger for kontingent og bro leje for 2012.
De kommer jo som bekendt fra PBS.
HUSK nu at meld dem til PBS. Ønsker I
ændring af jeres forhold omkring at købe en bro i stedet for at leje, er det tiden
hvor det skal oplyses, og senest 15. november, hvis det skal kunne nås at blive
rettet på de kommende opkrævninger.
Når I det ikke inden den dato, så ring
eller send en mail, så finder vi også ud
af det.

Passive: Anette Frederiksen og Asger
Dyhrberg.

Eventuel udmelding skal ifølge vedtægterne ske skriftlig senest d. 31. december.
Til de medlemmer som ikke fik betalt til
tiden i år, og som modtog et rykkerbrev
med gebyr, og så efterfølgende betalt
det først udsendte opkrævning, vil der
også være et rykkergebyr for 2011 på
100 kr. Så endnu engang tilmeld nu til
PBS.
Husk også at melde evt. flytning til mig.
Jeg træffes bedst tirsdage mellem 18.00
og 18.30 på tlf. nr. 75431845 eller
mail:jedsted@bbsyd.dk.
Med venlig sejlerhilsen
Paula Andersen
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Optagning efterår 2011
Nu er det slut for i år...
Det er efterår og bådene skal tages op. Der tages både op på følgende dage:
Lørdag d. 22. oktober kl. 08.00
Søndag d. 23. oktober kl. 08.00
Lørdag d. 05. november kl. 08.00
Søndag d. 06. november kl. 08.00

•
•
•
•

På de ophængte lister skriver man sig på med navn, bådnavn og tlf. nummer.
Husk at skrive medlemsnummer på bådvognen.
Med venlig hilsen
Aksel Jensen

Ribe Sejlklub

- Ændringsmeddelelse:

Kan sendes til Paula Andersen, Jedsted Klostervej 25, 6771 Gredstedbro eller
E-mail: jedsted@bbsyd.dk

Jeg er flyttet
Medlemsnummer
Ny adresse
Nyt telefonnummer
Eventuel E-mail adresse
Underskrift
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Navn

Takstblad 2012
For Ribe Sejlklub og havneanlæg
Kontingent aktivt medlemskab (Junior ½ pris)

Kr. 700,-

Aktivt indmeldelsesgebyr (Junior fritaget)

Kr. 250,-

Kontingent passivt medlemskab

Kr. 175,-

Jollepladser Ribe Havn (Ved hovedengen)

Kr. 200,-

Pladsleje Ribe Havn/Kammerslusen

Kr. 800,-

Broafgift Ribe Havn/Kammerslusen (Junior ¼ pris)
Broafgift efter 1 august - 31 december pr. mdr.
Depositum Ribe Havn/Kammerslusen

Kr. 2000,Kr. 165,Kr. 6250,-

Faste optagningsdage forår/efterår pr. båd

Kr. 150,-

Faste søsætningsdage forår/efterår pr. båd

Kr. 150,-

Optagning/Havari på andre dage pr båd

Kr. 250,-

Søsætning/Havari på andre dage pr. båd

Kr. 250,-

Pladsleje bådpladsen første 6 mdr. pr. mdr.

Kr. 65,-

Pladsleje bådpladsen efter 6 mdr. pr. mdr.

Kr. 250,-

Bådvogne på bådpladsen første 6 mdr. pr. mdr

Kr. 65,-

Bådvogne på bådpladsen efter 6 mdr. pr. mdr.

Kr. 250,-

Kranplads Kammerslusen

Kr. 100,-

Klubstander

Kr. 50,-

Frihavnsmærker

Kr. 50,-

Nøgledepositum

Kr. 200,-

Leje af klubhus (kr. 1000,- for passive medlemmer)

Kr. 800,-

Strømpenge pr. døgn

Kr. 20,-

Brusebad pr. bad

Kr. 10,-

Ekstra betaltmærkat til båd nr. 2

Kr. 200,-

Broafgift er inkl. pladsleje.
Ved depositumsbro opkræves pladsleje.
Vedtaget på generalforsamling den 11. februar 2010. Alle priser er inkl. moms.
Junior gælder indtil 18 år
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Fra aktivitetsudvalget
Af Carlo Nielsen
Nu er sommeren ved at gå på hæld.
Det blev en våd sommer med ikke så
mange aktiviteter. Der var kun få Gæstesejlere, og om det skyldes forholdene
ved slusen, og de manglende faciliteter,
og omtalen af priserne vil stige for en
slusning. Det er der endnu ingen der
ved.
Vores faciliteter ved slusen har været flittigt brugt af turisterne, og det er lige fra
terrassen til toiletterne, som mange turister flittig gør brug af.
Festudvalget og bestyrelsen har arbejdet
på at renovere forholdene foran klubhuset, Ribe sejlklub foreslog, at kommunen
fjernede hyben og klubben lagde en
række fliser samt stillede et bord med
bænke op, og plantede et par buske
som ville bryde husets facade, men nej
fra Esbjerg. De ville fjerne hyben og
plante en hæk, og samtidig slog de det
fast, at der er kørselsforbud til klubhuset. Esbjerg kommune har besigtiget forholdene den 22 September 2011, og
aftalen blev, at der plantes en hæk af
tjørn langs plankeværket. Parkering på
vejen er ikke tilladt, så der parkeres på
parkeringspladsen før Slotsbanken .
Klubben arrangerede sammen med Fiskernes Indkøb et foredrag med Gamin.
Man havde haft et lignende foredrag i
Esbjerg med stor opbakning, men i Ribe
måtte vi desværre aflyse på grund af
manglende tilslutning.
Standerhejsning den 28. april var velbesøgt af de sejlere, der er faste tilhængere af vores arrangementer, men ak nogle er ved at være op i alderen, så hvis
der ikke kommer nye medlemmer til vo8

res standerhejsning - strygning vil vi blive få om nogle år.
Sommerfesten på Fanø. Sikker en fest,
men ak igen var der for få sejlere, Fra
Ribe var der seks både ud af cirka to
hundrede medlemmer, Hvad er det dog
for noget!!!!
I 2012 er det Vardes tur til at arrangere
vores fælles sommerfest så husk at melde til.
Her sidst på sommeren blev festudvalget
opfordret til at arrangere en afslutnings
tur, Vi ville gerne havde været til Fanø,
men Varde havde lånt huset, Esbjerg
ville til Varde, så vi lånte huset i Esbjerg.
Festudvalget var dog for sent ude med
at arrangere, så med kun en interesseret
sejler, var vi desværre nødt til at aflyse
festen
Når festudvalget nu har været med til at
aflyse to arrangementer i sommerens
løb, så er spørgsmålet om vi skal arrangere noget om sommeren, eller har sejlerne mon nok af fester i den periode.
Lad os holde gang i vinterens arrangementer.
Arrangementer i vinterens løb:
•

Julebanko søndag den 4 dec. 2011

•

Gule Ærter lørdag den 11. feb.
2012

•

Generalforsamling - datoen endnu
ikke fastsat

•

Standerhejsning torsdag den 26.
april 2012

Med sejlerhilsen festudvalget

Tur med Red Barnet
Af Jørn Møller
Det lykkedes igen i år at gennemføre den efterhånden traditionelle Red Barnet tur.
På trods af at det i ugen op til arrangementet så ud til at vejret ville drille, så forbarmede vejrguderne sig over os, og vi kunne d. 17. september sejle ud fra slusen
i roligt, tørt vejr. Vi var 5 både med hver 4-6 deltagere plus besætning, så man må
sige at tilslutningen var i orden.
Vi startede med at sejle om i Lundvig løbet, hvor vi, til stor fornøjelse for deltagerne
i min båd, ankrede op ud for en lille flok sæler. Vi blev liggende en halv times tid,
og fik en tår kaffe, alt imens deltagerne drønede rundt i båden for at få det bedste
kig på sælerne. Det var frisket noget op på vejen derom, så det blev lidt uroligt der
hvor vi lå. Det var der dog ikke nogen der tog notits af, vi hyggede os.
Da kaffen var drukket, trak vi ankeret op og
sejlede om i Jørgens Lo for at spise frokost.
Det var en vældig fin tur, og et par af deltagerne fik også prøvet at styre båden. Som I
ved, er der tit rigtig mange sæler på sandene
derinde, og det var også tilfældet den dag. Vi
tilbragte en hyggelig stund med at spise den
medbragte mad og drikke, og man må sige,
at det er godt at digitalkameraet er opfundet,
ellers havde de brugt en formue på film - der
blev fotograferet sæler til den helt store guldmedalje.
Efter en lille times tid, sejlede vi videre, og vi var blevet enige om at sejle et smut ud
til Flakstjerten for - ja, I har nok en fornemmelse - at kigge på flere sæler. Det viste
sig at være en rigtig god idé at sejle derud, for ikke nok med at der var mange sæler, vi kunne også ankre op i helt roligt vand lige på kanten af Vesterhavet. Vinden
var vel omkring 8 m/sek. fra syd, så vi lå i perfekt læ af Flakstjerten. Vi hyggede os
i en halv times tid, og så var det ved at være tid til at vende stævnen hjemad.
Vi nåede ind til slusen omkring kl. 16, og jeg er sikker på at deltagerne havde haft
en rigtig god oplevelse på Vadehavet. De gav i hvert fald udtryk for at det havde
være en fin tur. Og jeg tror da også at besætningerne i bådene havde en fin oplevelse, jeg havde i hvert fald. Og jeg synes at det er en fin måde at støtte en god
sag på.
Så jeg er med igen næste år!
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Billeder fra året
Af Jørn Møller
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Telefonliste
Bestyrelsen:
Formand:
Jørn Møller, Snedkervej 17, 6740 Bramming
E-mail: jm@bundsgaard.dk
Næstformand:
Per Petersen, Hundegade 30, 6760 Ribe
E-mail: sillejagt@stofanet.dk
Kasserer:
Hans R. Andersen, Jedsted Klostervej 25, 6771 Gredstedbro
E-mail: ryttergaard@bbsyd.dk
Sekretær:
Svend Tougaard, Gravsgade 5, 6760 Ribe
E-mail: svend@s-tougaard.dk
Medlemmer:
Carlo Nielsen, Hillerupvej 85, 6760 Ribe
E-mail: ocani50@hotmail.com
Jakob Andersen, Holmevej 9, 6760 Ribe
E-mail: jakob.andersen@skolekom.dk
Jan Køpke Sørensen, Ilstedvej 3, 6740 Bramming
E-mail: jan@kopke.info
Regnskabsfører:
Paula Andersen, Jedsted Klostervej 25, 6771 Gredstedbro
E-mail: jedsted@bbsyd.dk

Tlf. 75 17 30 59

Tlf. 75 41 01 80

Tlf. 75 43 18 45

Tlf. 75 41 01 35

Tlf. 40 93 18 26
Tlf. 21 40 58 16
Tlf. 40 21 55 01

Tlf. 75 43 18 45

Bådpladsen:
Pladsmand:
Aksel Jensen, Åbøllingvej 10, Tobøl, 6683 Føvling
Afløser:
Kurt Schmidt, Seem Kirkevej 10, 6760 Ribe

Tlf. 75 44 13 45 (kl. 18.00-19.00)

Ansvarlig for Havnen Ribe
Carlo Nielsen, Hillerupvej 85, 6760 Ribe
Jakob Andersen, Holmevej 9, 6760 Ribe

Tlf. 75 43 18 26
Tlf. 21 40 58 16

Ansvarlig for Havnen Kammerslusen
Hans R. Andersen, Jedsted Klostervej 25, 6771 Gredstedbro
Per Petersen, Hundegade 30, 6760 Ribe

Tlf. 75 43 18 45
Tlf. 75 41 01 80

Aktivitetsudvalget:
Carlo Nielsen, Hillerupvej 85, 6760 Ribe
Conny Nissen, Idrætsalle 14, 6760 Ribe
Eva Pedersen, Hundegade 30, 6760 Ribe
Dorthe Bisgaard, Obbekærparken 3, 6760 Ribe
Laurids Christensen, Kirkegade 2 th., 6771 Gredstedbro
Udlejning klubhus:
Conny Nissen, Idrætsalle 14, 6760 Ribe

Tlf. 75 39 83 45 (kl. 18.00-19.00)

Tlf. 40 93 18 26
Tlf. 61 30 10 59
Tlf. 75 41 01 80
Tlf. 75 42 33 40

Tlf. 61 30 10 59
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